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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

(Kèm theo Quyết định số:671 /QĐ-TCĐNVS, ngày 18 tháng 8 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore) 

 

Tên nghề: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  

Mã nghề:5210402  

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính qui  

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở; 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

- Đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành nghề thiết kế đồ họa đáp ứng nhu cầu tại 
các công ty trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành 
lân cận khác. 

- Trong quá trình học tập, thảo luận, trao dồi kiến thức và kỹ năng ngành, 
nghề thiết kế đồ họa cho người học. 

- Rèn luyện thái độ người học làm việc đúng tác phong công nghiệp, làm 
việc theo qui trình, an toàn, mang lại năng suất và hiệu quả công việc cao. 

- Phát huy khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, phát huy sự sáng 
tạo. 

- Có khả năng đọc các tài liệu tiếng anh chuyên ngành 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức: 

 Trình bày được các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin, mạng máy 

tính và Internet; 

 Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo 

trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính 

và mạng máy tính; 
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 Trình bày và sử dụng được kiến thức về một số hệ thống sản xuất hiện đại 

và hệ thống sản xuất các sản phẩm đồ họa, các kiến thức về quy trình sản 

xuất một sản phẩm đồ họa; 

 Trình bày được kiến thức về tạo hình mỹ thuật, kiến thức về đường, hình, 

khối và một số vấn đề mỹ thuật liên quan; các kiến thức cơ bản về đồ họa, 

đồ họa công nghiệp; 

 Trình bày được kiến thức chung về ảnh số, các hệ màu trên máy tính, các 

kỹ thuật biến đổi ảnh và các thao tác với ảnh số, quy trình phục chế ảnh, 

xử lý hậu kỳ; 

 Trình bày được các kiến thức: bộ nhận diện thương hiệu và các công cụ 

tạo lập các chế bản ngắn, đơn giản, tổ chức và sắp xếp chế bản của một ấn 

phẩm; 

 Xác định được các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính; 

 Xác định rõ các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, thẩm mỹ; 

 Xác định được kiến thức cơ bản liên quan đến dịch vụ web và thiết kế 

giao diện WebSite, nhân vật game; 

 Trình bày được kiến thức về mỹ thuật 2D; Trình bày được các kiến thức 

liên quan đến tạo hình 2D; 

 Xác định được các kiến thức về ánh sáng chụp ảnh, cấu tạo máy ảnh, sử 

dụng máy ảnh cơ học và máy ảnh số; 

 Xác định được các kiến thức cơ bản và nguyên lý hoạt động cũng như 

cách sử dụng một số thiết bị ngoại vi số; 

 Xác định được cách nâng cao về xử lý ảnh, tập trung vào các kỹ năng biên 

tập ảnh nhằm đáp ứng các yêu cầu của các bài toán thực tế; 

 Xác định được cách dựng sản phẩm đa phương tiện, tích hợp các dữ liệu 

thu thập, theo kịch bản; kỹ năng thu thập dữ liệu thực tế phục vụ cho việc 

dựng phim, biên tập âm thanh; 

 Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.  

- Về kỹ năng: 

 Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; 

 Thực hiện được việc kết nối, điều khiển máy tính, các thiết bị ngoại vi và 

mạng máy tính; 

 Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng qui trình vệ sinh các trang thiết bị 

cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an 

toàn trong lao động nghề nghiệp; 

 Cài đặt được các chương trình điều khiển các thiết bị ngoại vi số và thao 

tác, vận hành và bảo quản các thiết bị ngoại vi số; 
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 Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: 

phần mềm thiết kế 2D, phần mềm dựng phim, game, phần mềm xử lý ảnh 

và đồ họa, phần mềm xử lý âm thanh và Video,...; 

 Thực hiện được việc khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh để phục vụ cho yêu cầu công việc; 

 Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như: Thiết kế quảng cáo 

trên biển bảng quảng cáo, trên website hoặc mạng xã hội, trên truyền 

hình, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, trang bìa sách, dàn trang, trình 

bày nội dung sách, báo, tạp chí, tranh cổ động; 

 Thực hiện được biên tập, xử lý hình ảnh, video, âm thanh, quay camera, 

chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; Thiết kế đối tượng đồ họa game, 

hoạt hình; 

 Thiết kế được giao diện Website và sử dụng được các kiến thức về đồ họa 

để thiết kế Banner Marketing trên internet, quảng cáo trên mạng xã hội; 

 Thực hiện được việc tích hợp dữ liệu đa phương tiện; Thu thập được dữ 

liệu ảnh, hình động, video, âm thanh; 

 Tạo lập và sử dụng được đồ họa, các lớp đồ họa; Tạo lập được một số ấn 

phẩm chuyên dụng sử dụng nội bộ và tạo lập được các ấn phẩm nhằm 

mục đích quảng cáo; 

 Xử lý được ảnh theo yêu cầu thực tế, phục chế ảnh cũ,…; 

 Tạo lập được các ấn phẩm dùng cho các lĩnh vực khác nhau như tạo nhãn 

mác hàng hóa, tạo mẫu logo, tạo mẫu danh thiếp hoặc quảng cáo; 

 Thực hiện được các dịch vụ liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật, chế 

bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến 

video số, chụp ảnh số; 

 Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc 

chuyên môn của ngành, nghề; đọc và hiểu được tài liệu tiếng anh chuyên 

ngành. 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

 Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công 

dân; động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; Thực hiện đúng 

luật sở hữu trí tuệ trong ứng dụng phần mềm; cần cù, chịu khó và sáng 

tạo; Thực hiện tốt kỷ luật lao động và thực hiện đúng nội qui của cơ quan, 

doanh nghiệp; 

 Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm 

chủ tình huống; 
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 Cập nhật được kiến thức, thực hiện sáng tạo trong công việc; Làm việc 

được với các môi trường làm việc khác nhau; 

 Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và một phần 

của nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

 Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện 

của cá nhân; 

 Sử dụng hiệu quả tối ưu các thiết bị, vật tư. Tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ 

môi trường. 

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 
việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

 Dịch vụ khách hàng; 

 Thiết kế sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo và xuất bản; 

 Biên tập, xử lý hình ảnh, video, âm thanh; 

 Thiết kế sản phẩm đồ họa truyền thông đa phương tiện; 

 Thiết kế đối tượng đồ họa Games, hoạt hình 2D. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 26 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2010 giờ 

- Khối lượng các môn học chung:      255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1755 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 580 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1430 giờ 

- Thời gian khóa học: 24 tháng. 

3. Nội dung chương trình 

Mã 
MH, 
MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số 
tín 
chỉ 
(*) 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 
số 

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/ 

thực tập/ 
thí 

nghiệm/ 
bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 
tra 

I Các môn học chung 11.6 255 95 147 13 

MH 01 Giáo dục Chính trị 1.5 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 0.8 15 9 5 1 
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MH 03 Giáo dục thể chất 1.1 30 4 24 2 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng - 
An ninh 

2.2 45 22 21 2 

MH 05 Tin học 2.0 45 15 28 2 

MH 06 Anh văn 4.0 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun 
đào tạo nghề bắt buộc 

69.8 1755 485 1215 55 

II.1 
Các môn học, mô đun 
kỹ thuật cơ sở 

23.4 495 195 277 23 

MH 07 Kỹ năng mềm 2 30 15 13 2 

MH 08 An toàn lao động 2 30 15 13 2 

MĐ 09 Vẽ kỹ thuật 2 45 15 28 2 

MĐ 10 Tin học văn phòng 2.9 75 15 57 3 

MĐ 11 Mạng máy tính 3.4 75 30 42 3 

MĐ 12 Mỹ thuật cơ bản 3.4 60 45 12 3 

MĐ 13 Lắp ráp cài đặt máy tính 3.9 90 30 56 4 

MĐ 14 Nguyên lý thiết kế 1.9 45 15 28 2 

MĐ 15 
Mỹ thuật đa phương tiện 
(Adobe Animation) 

1.9 45 15 28 2 

II.2 
Các môn học, mô đun 
chuyên môn nghề 

46.4 1260 290 938 32 

MĐ 16 
Vẽ kỹ thuật cơ bản 
(Autocad 2D, 3D) 

4.4 90 45 41 4 

MĐ 17 
Xử lý ảnh cơ bản (Adobe 
Photoshop) 

3.9 90 30 56 4 

MĐ 18 
Đồ họa vector 1 (Corel 
Draw) 

3.9 90 30 56 4 

MĐ 19 
Kỹ thuật chụp hình, quay 
phim 

3.4 75 30 42 3 

MĐ 20 
Đồ họa vector 2 (Adobe 
Illusstrator) 

3.5 75 35 36 4 
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MĐ 21 
Thiết kế giao diện 
website (Adobe 
Dreamweaver) 

3.4 75 30 42 3 

MĐ 22 
Thiết kế đồ họa động 
(Adobe After Effect) 

4.2 90 40 46 4 

MĐ 23 
Đồ họa thiết kế in ấn               
(Adobe InDesign) 

4.2 90 35 51 4 

MĐ 24 Kỹ thuật in ấn 2.0 45 15 28 2 

MĐ 25 
Thực tập doanh nghiệp/ 
đồ án môn học 

4.5 180 0 180   

MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp 9.0 360 0 360   

TỔNG CỘNG 81.4 2010 580 1362 68 

Tỉ lệ     28.86% 67.76% 3.38% 

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/40) 

         (Nội dung chi tiết xem Phụ lục kèm theo) 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động 
ngoại khóa: 

4.1.1. Thời gian học tập: 90 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn 
học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 210h; Trong đó thi tốt nghiệp là 
90h 

4.1.2. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động 
ngoại khóa: 14 tuần. 

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa 
(được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:     

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực 
liên quan đến nghề nghiệp; 

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất; 
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao; 
- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức; 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 

Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng 
dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các 
môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp; 

- Các môn thi tốt nghiệp: 
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+ Chính trị 

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

+ Thực hành nghề nghiệp 

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp 
theo quy định hiện hành. 

Số 
TT 

Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Chính trị Viết 

 

90 phút 

2 

 

Kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp: 

- Lý thuyết nghề nghiệp 

 

 

Trắc nghiệm  

 

Không quá 180 phút 

 - Thực hành nghề nghiệp Thực hành bài tập 
kỹ năng tổng hợp  

Không quá 24 giờ 

 

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các qui định 
liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo qui định. 

         HIỆU TRƯỞNG  

             (đã ký) 

TRẦN HÙNG PHONG 

 

 

 

 

 

 


